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1 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιµές των προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών ανά µονάδα φυσικού 
αντικειµένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών υπηρεσιών είτε ανά 
µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου είτε ανά µονάδα χρόνου απασχόλησης, 
υπολογίζονται από την σχέση 
 

Α = (τκ) * Σ(Φ) [€] όπου: 
 
· τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3  
· Σ(Φ): η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου 
στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας µελέτης συναρτόµενη µε την φυσική ποσότητα κάθε 
αντικειµένου.  
 
Στην αµοιβή αυτή περιλαµβάνεται η υποβολή των στοιχείων της µελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς 
και σε έντυπη µορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί µέρους άρθρα. 
 
 

2 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝ.3: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ΤΚ) 

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του 
επίσηµου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους προς τον 
επίσηµο γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους 2004 που αναµορφώθηκε σε 
87,79 και περιλήφθηκε στον υπολογισµό των επί µέρους αµοιβών µελετών και υπηρεσιών. 
 
Για τις αµοιβές του έτους 2005 ο συντελεστής (τκ) έχει τιµή (τκ) = 1,0 
Για το τρέχον έτος 2017 ο συντελεστής (τκ) έχει τιµή (τκ) = 1,203 (βάσει της Εγκυκλίου 5 του 
ΥΠΥΜΕ / Αρ. Πρωτ. ∆ΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6 /14-03-2017). 
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3 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΚΑΤ. 13) 

3.1 Άρθρο Υ∆Ρ.1.2: Αµοιβή µελέτης κατά στάδια 

α. Οι ενιαίες προεκτιµώµενες αµοιβές (A) εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων που καθορίζονται 
µε την παρούσα απόφαση, κατανέµονται κατά στάδια ως εξής: 
· Η αµοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής µελέτης είναι ίση µε το 15% A  
· Η αµοιβή του σταδίου της Προµελέτης είναι ίση µε το 35% A  
· Η αµοιβή του σταδίου της Οριστικής µελέτης είναι ίση µε το 50% A  
· Η αµοιβή του σταδίου της Οριστικής µελέτης µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής είναι ίση µε το 65% 
A  
· Η αµοιβή του σταδίου της µελέτης εφαρµογής είναι ίση µε το 40% A  
 
β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου µελέτης, όταν τα προηγούµενα στάδια δεν έχουν 
εκπονηθεί, το ποσοστό της αµοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται µε το 50% των 
ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. 
 
γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση µέρους των εγκεκριµένων µελετών των 
προηγούµενων σταδίων, τότε η αµοιβή για τα έργα και µόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση 
προκύπτει ως εξής: 
· Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αµοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (50% + 
50% x 50%) της A  
· Σε περίπτωση εκπόνησης Προµελέτης η αµοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (35% + 50% x 
15%) της A  
· Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής µελέτης µε πληρότητα µελέτης εφαρµογής η αµοιβή 
υπολογίζεται σε ποσοστό της A (65% + 50% x 50%) της A  
· Σε περίπτωση εκπόνησης µελέτης Εφαρµογής, η αµοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (40% + 
50% x 100%) της A 
 

3.2 Παραδοχή 

Καθώς δεν υπάρχει κάποιο άρθρο στον ΚΠΑΜΥ (υπ’ αρ. ∆ΝΣγ /32129/ΦΝ 466/20-07-2017) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα που να αναφέρεται αµιγώς στο φυσικό αντικείµενο των 
υδραυλικών µελετών χρησιµοποιούνται τα άρθρα των εγγειοβελτιωτικών έργων τα οποία 
προσοµοιάζουν καλύτερα τα προβλεπόµενα έργα. Έτσι, όπου αναφέρεται αρδευτικά έργα 
εννοούνται τα έργα ανάκτησης του υπόγειου υδροφορέα. Επιπλέον, οι µελέτες θα εκπονηθούν σε 
στάδιο προµελέτης και οριστικής µελέτης. 
 

3.3 Άρθρο Υ∆Ρ.7 Εγγειοβελτιωτικά έργα - Άρθρο Υ∆Ρ.7.2 Μελέτη έργων προσαγωγής 
αρδευτικών δικτύων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων προσαγωγής 
αρδευτικών δικτύων  (σωλήνων ή διωρύγων) από την υδροληψία έως την κεφαλή του αρδευτικού 
δικτύου διανοµής υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους βάσει του τύπου: 

 Α =
3/1

L

β
 • L • τκ 

όπου 

 L: το µήκος των έργων προσαγωγής σε µέτρα. 

 β συντελεστής ως εξής: 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου ≤ 10.000 στρ. β = 300 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου 20.000 στρ. β = 475 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου 30.000 στρ. β = 675 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου ≥100.000 στρ. β = 750 

 
Για ενδιάµεσες εκτάσεις ο β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. 
 
Για εµβαδόν περιβαλλοντικής ανάκτησης υπόγειου υδροφορέα : 12.000  στρ 
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Για µήκος αγωγών προσαγωγής : 20.000 m 
Προκύπτει: 
 

L 
(m) 

Έκταση 
(στρ) 

β 
(συντ. 
έκτασης) 

Συνολική 
αµοιβή της 
µελέτης Α (€) 

Αµοιβή 
σταδίου 

Προµελέτης 
(35%*Α) 

Αµοιβή σταδίου 
Οριστικής 
Μελέτης 
(50%*Α) 

Σύνολο 
αµοιβής 

20.000,00 12.000 335,00 296.936,62 103.927,82 148.468,31 252.396,13 

 

4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΑΤ. 09) 

4.1 Παραδοχή 

Καθώς δεν υπάρχει κάποιο άρθρο στον ΚΠΑΜΥ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα που να 
αναφέρεται αµιγώς στο φυσικό αντικείµενο των Η-Μ µελετών χρησιµοποιείται το άρθρο ΓΕΝ.4. 
 

4.2 Άρθρο ΓΕΝ.4: Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 
απασχόλησης 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 
επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

 
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι 
µικρότερη των 150*τκ. 
Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και 
ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 
 
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 
4. H προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου  
επιστήµονα, εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε 
µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παράγραφο 1,  πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας. 
Ως τέτοιες εξειδικευµένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εµπειρία σε γραµµές και σταθµούς 
µετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δοµηµένες περιοχές, γέφυρες µε προβλήµατα 
θεµελίωσης, ή γέφυρες ειδικής µορφής όπως κρεµαστές, καλωδιωτές, προβολοδοµήσεις, µε 
προώθηση, ειδικά λιµενικά έργα µε προβλήµατα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, µεγάλα ή µε ειδικά 
προβλήµατα θεµελίωσης φράγµατα,  διάδροµοι, τροχόδροµοι ή δάπεδα στάθµευσης αερολιµένων 
θεµελιούµενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδοµικά έργα µε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις 
όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, µνηµεία κλπ. 
Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχοµένων υπηρεσιών, των προεκτιµώµενων αµοιβών της 
παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων (Τµήµα Μελετών) 
της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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Προσωπικό - Ειδικότητα Ηµέρες Τιµή ∆απάνη 

Παροχή υπηρεσιών επιστήµονα Η-Μ µελετών για τα έργα 
προστασίας και φίλτρανσης (09) 38 360,90 13.714,20 € 
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5 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ – ΦΑΥ (ΚΑΤ. 13, 09)  

5.1 Άρθρο ΓΕΝ.6 :  

1.  Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του 
έργου συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης µε βάση τα 
οριζόµενα στο Π. ∆. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.  

2. Η αµοιβή Α, για την σύνταξη µελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

  Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 

          ΣAi= 296.936,62 + 13.714,20 = 310.650,82 € 

 β = συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: 

                                         

3

*175 τκ

µ
κβ

iΣΑ
+=  

 κ, µ συντελεστές, που ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου ορίζονται  οι ακόλουθοι:  κ= 0,40    και    µ= 
8,00. 

Προκύπτει β= 1,10 %. 

Συνεπώς : Α = 310.650,82 €* 1,10% * 1,203 = 4.110,84 € και ο επιµερισµός γίνεται στις κατηγορίες 
13, 09 όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Αµοιβή υδραυλικής µελέτης 4.110,84 € Χ 96,00 % =   3.946,41 €  

Αµοιβή ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης 4.110,84 € Χ 4,00 % =   164,43 €  

 

6 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΚΑΤ. 13, 09) 

6.1 Άρθρο ΓΕΝ.7 :  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 
συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη 
δηµοπράτησης, οι οποίες στην παρούσα µελέτη είναι οι κατηγορίες Υδραυλικών Μελετών (κατ. 13) 
και Ηλεκτροµηχ/κών Μελετών (κατ. 09). 

Η παραπάνω αµοιβή επιµερίζεται στα επιµέρους τεύχη µε τα ακόλουθα ποσοστά : 

1. Για την τεχνική περιγραφή 10% 2. Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

3. Για την ανάλυση τιµών 25% 4. Για το τιµολόγιο µελέτης 13% 

5. Για το τιµολόγιο προσφοράς 1% 6. Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

7. Για τον προϋπολογισµό µελέτης 5% 8. Για τον προϋπολογισµό προσφοράς 1% 

9. Για την διακήρυξη δηµοπρασίας 5%  

 

Με βάση τα παραπάνω οι προεκτιµώµενες αµοιβές για τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης των 
έργων (χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η απαίτηση για σύνταξη ανάλυσης τιµών) ανά σχετική 
κατηγορία µελέτης είναι : 

Τ.∆. Υδραυλικής Μελέτης = 8,00% x 75,00% x 296.936,62 € = 17.816,20 € 

Τ.∆. Η/Μ Μελέτης = 8,00% x 75,00% x 13.714,20 € = 822,85 € 

Σύνολο: 18.639,05 € 
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7 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤ. 27) 

7.1 Άρθρο ΠΕΡ.2.2: Συντελεστής τύπου µελέτης 

Ο τύπος περιβαλλοντικής µελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα, καθορίζεται από 
την κατάταξή του σύµφωνα µε την µε υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β’) 
Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα την «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της υπουργικής απόφασης 1958/2012 -Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
ν.4014/21-09-2011, (ΦΕΚ 2019/ Α’/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής ο τύπος της 
µελέτης, ορίζεται ο συντελεστής Κ µε τις εξής τιµές: 
Κ = 1,0 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της κατηγορίας Α. 
Κ = 0,7 για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α. 
Κ = 0,2 για ΠΠ∆ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β. 
 

7.2 Άρθρο ΠΕΡ.2.4: Κατανοµή αµοιβής µεταξύ των σταδίων της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής Σ(φ) για τα έργα ή δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 
και Α2 , της Κατηγορίας Α , κατανέµεται σε:  

• 35%·Σ(φ) για την µελέτη του φακέλου του σταδίου Προκαταρκτικού Προσδιορισµού 
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) και 

• 65%·Σ(φ) για τη µελέτη του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο 
στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

Για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης 
αµοιβής προσδιορίζεται ίση µε το 80 % της τιµής που θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση µελετών 
ΠΠΠΑ και ΜΠΕ. 
 

7.3 Άρθρο ΠΕΡ.5: Λιµενικά και Υδραυλικά Έργα 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά έργα νοούνται αυτά των στοιχείων µε α/α 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15α, 15β, 18 και 19 που έχουν καταταγεί στην 2η Οµάδα του 
Παραρτήµατος ΙΙ της µε Αριθµ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), ενώ ως λιµενικά έργα 
νοούνται αυτά των στοιχείων µε α/α 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 12 της 3ης Οµάδας του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 
Για τις περιβαλλοντικές µελέτες ενός υδραυλικού ή λιµενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια 
ΠΠΠΑ και ΕΠΟ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ (φ )  =  K· C(φ ) · µ · ν ·φ  

όπου: 

Κ  : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ  : η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για τη συνολική τεχνική µελέτη του έργου 
(δηλαδή τη µελέτη του υδραυλικού ή του λιµενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται µε 
βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Η φ  αναφέρεται στο σύνολο των 
σταδίων της τεχνικής µελέτης του έργου (προκαταρκτικής µελέτης, προµελέτης και 
οριστικής µελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο 
εκάστοτε έργο. 

C(φ )  :  ο  συντελεστής µεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν 
υπόψη στον υπολογισµό της φ . Η τιµή του συντελεστή C(φ )  υπολογίζεται ως εξής: 

όταν φ≤40.000  τότε C(φ )  =  0 ,35  

όταν 40 .000<φ<2.000.000  τότε C(φ )  =  157· ( log 1 0φ )
- 4

 

όταν φ≥2.000.000  τότε C(φ )  =0 ,10  

µ  : συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

Η περιοχή µελέτης, εµβαδού Ε  σε m 2 , χωρίζεται σε τ  υποπεριοχές µε τρόπο τέτοιο ώστε 
κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από οµογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισµικού 
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περιβάλλοντος. Για κάθε µία υποπεριοχή, εµβαδού E i , προσδιορίζεται ο συντελεστής 
φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος µ i , µε τις εξής τιµές: 

µ i =0,8  σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και 
χωρίς εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης, 

µ i =1,0  σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά 
µε εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισµών ή 
σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης µε αρχαιολογικούς χώρους 
σε απόσταση µικρότερη των 200 m, 

µ i =1,4  εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές µε συγκεκριµένο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον (π.χ. λίµνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούµενων των συνήθων 
περιπτώσεων συνδυασµού λιµενικών έργων και παραλίων, όπου λαµβάνεται 
µ i  =  1 ,0 , 

µ i =1,6  εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του 
ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισµικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί 
χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυµοί κ.ά.), 

µ i =1,8   εντός των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). 

Μετά τον προσδιορισµό των συντελεστών µ i , υπολογίζεται ο µ  ως σταθµισµένος µέσος 
όρος µε συντελεστές στάθµισης τα ποσοστιαία εµβαδά κάθε υποπεριοχής, σύµφωνα µε 
την εξής σχέση: 

i

i

i 1 E

τ

=

Ε
µ = µ∑  

ν  :  συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται µε τρόπο όµοιο µε το 
συντελεστή µ , ως σταθµισµένος µέσος όρος των συντελεστών ν i  κάθε υποπεριοχής, µε 
συντελεστές στάθµισης τα ποσοστιαία εµβαδά και τιµές του ν i  ως εξής: 

ν i =1,0  όταν α>200 m ,  

ν i =1,3  όταν 100m <α≤200m ,  

ν i =1,6  όταν α<100m . 

όπου α  η απόσταση από αστικές ή αστικοποιηµένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι 
περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισµού ενώ αστικοποιηµένες θεωρούνται οι 
περιοχές εκτός των αστικών µε µέση πυκνότητα κτιρίων µεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Εάν σε µια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές µ i  και ν i  αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως 
µεγαλύτεροι της µονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισµικό όσο 
και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισµό των µ  και ν  λαµβάνεται υπόψη 
µόνο ο µεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως µονάδα. 

 

Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο προκύπτει για απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΕΣ 

Κ (συντελεστής τύπου µελέτης) 
  

0,70 

φ (ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για τη συνολική τεχνική µελέτη του έργου ): 

Υ∆Ρ. 7.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

296.936,62 € 

Ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής 246.830,11 € 

C(φ) (συντελεστής µεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων 
του έργου) 

0,186 

µ (συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος) 0,80 

ν (συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος) 1,00 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € (Α) 30.928,92 € 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΕ € (χωρίς εκπόνηση ΠΠΕ) 
 

80,00% Χ 30.928,92 = 24.743,14 € 
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8 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ΚΑΤ. 16 ) 

 

8.1 Άρθρο ΤΟΠ.1: Γενικές διατάξεις επί των γεωδαιτικών, φωτογραµµετρικών, 
χαρτογραφικών, κτηµατογραφικών και τοπογραφικών, µελετών 

1. Οι προεκτιµώµενες αµοιβές των γεωδαιτικών, φωτογραµµετρικών, χαρτογραφικών, 
κτηµατογραφικών και τοπογραφικών µελετών, που περιλαµβάνονται στα επόµενα, προϋποθέτουν 
την εκτέλεση του συνόλου των ακόλουθων εργασιών: 
 · α. Αναγνώριση και προµήθεια των στοιχείων της υφιστάµενης στην περιοχή τοπογραφικής 
υποδοµής (συντεταγµένες και υψόµετρα τριγωνοµετρικών σηµείων της ΓΥΣ ή άλλων φορέων του 
∆ηµοσίου, υψόµετρα χωροσταθµικών αφετηριών κλπ.).  
· β. Έλεγχο αξιοπιστίας / συµβατότητας των ως άνω στοιχείων.  
· γ. Για τις αποτυπώσεις, κτηµατογραφήσεις, περιλαµβάνεται η πύκνωση της υπάρχουσας 
τοπογραφικής υποδοµής µε την εγκατάσταση νέων αναγκαίων τριγωνοµετρικών, 
πολυγωνοµετρικών και / ή φωτοσταθερών σηµείων.  
 
2. 
 
· (1) Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ή µε 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, που καταλήγουν σε αποτελέσµατα της αυτής 
αξιοπιστίας και πληρότητας µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες ( Π.∆. 696/74, 
όπως ισχύει) µε την χρήση νέων τεχνολογιών.  
· (2) Για τις εργασίες αποτυπώσεων και κτηµατογραφήσεων που συντάσσονται µε τη χρήση 
σύγχρονων τοπογραφικών µεθόδων και οργάνων και εντάσσονται στα σχέδια µε συντεταγµένες, η 
ακρίβεια των στοιχείων, οι λεπτοµέρειες της απόδοσης και η πυκνότητα των υψοµετρικών σηµείων, 
θεωρείται ότι είναι αυτά που αναφέρονται στην κλίµακα σύνταξης του σχεδίου και όχι στις 
δυνατότητες που παρέχονται από µεγέθυνση αυτών µέσω των υπολογιστικών δυνατοτήτων που 
διαθέτουν τα σύγχρονα προγράµµατα σχεδίασης τύπου AUTOCAD κλπ.  
 
Όλες οι παρακάτω οριζόµενες τιµές µονάδος θα αναπροσαρµόζονται µε βάση τον επίσηµο δείκτη 
τιµών καταναλωτή (τκ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. 
 

8.2 Άρθρο ΤΟΠ.2 : Τριγωνισµοί 

Για την αναγνώριση, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό, σύνταξη διαγράµµατος και την 
εξασφάλιση, οι τιµές για κάθε τριγωνοµετρικό σηµείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε 
βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
  

α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εµπροσθοτοµίες Οπισθοτοµίες 

1 Τριγωνοµετρικό σηµείο 1800 800 350 225 

2 Βάθρο ύψους 1,10 µ. (πλην 
βραχωδών εδαφών) 

565 350 - - 

3 Βάθρο ύψους 0,40 µ. - - 65 65 

4 Βάθρο ύψους 1,10 µ. (επί 
βραχωδών εδαφών) 

285 170 - - 

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή µέτρηση και υπολογισµό του ίδιου σηµείου, σε περίπτωση που 
απαιτούνται πολλαπλές τοµές (οπισθοτοµία ή εµπροσθοτοµία), η αντίστοιχη βασική τιµή του 
ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τοµή και µέχρι δύο το πολύ τοµές (µέγιστη 
προσαύξηση 80%). 
2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου, για εξάρτηση δικτύου, αµείβεται µε την τιµή της 
τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιµοποιηθεί, εξαιρουµένων των τοµών και µη 
συµπεριλαµβανοµένης της σήµανσης. 
3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου ή 
εµπροσθοτοµίας ορίζεται σε 65 Ευρώ. 
 
Με εφαρµογή των ανωτέρω προκύπτει: 
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1. Χρήση τριγωνοµετρικών σηµείων IV Τάξης:  3 σηµεία x 800€/σηµείο x 1,203 = 2.887,20€ 

2. Ίδρυση τριγωνοµετρικών σηµείων IV Τάξης:  5 σηµεία x 800€/σηµείο x 1,203 = 4.812,00€ 

3. Αναγνώριση και χρήση Τριγωνοµετρικών σηµείων για την εξάρτηση του Πολυγωνοµετρικού ∆ικτύου 
     5 σηµεία x  65€/σηµείο  x 1,203 = 390,98€ 

Σύνολο:          8.090,18€ 

 

8.3 Άρθρο ΤΟΠ.3 : Πολυγωνοµετρίες 

1. Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή (πρόχειρη) σήµανση, 
γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό οδεύσεων και υψοµέτρων, καθώς και τη σύνταξη 
διαγράµµατος και την εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται ως παρακάτω: 
  
· α) Εκτός κατοικηµένων περιοχών: 50 Ευρώ.
· β) Εντός κατοικηµένων περιοχών ή σε οδούς µεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ.
  
2. Η τιµή για τη µόνιµη σήµανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 Ευρώ. 
 
Με εφαρµογή των ανωτέρω προκύπτει: 

ΤΟΠ 3.1.α) Πολυγωνοµετρικά σηµεία εκτός κατοικηµένων εκτάσεων : 

       250 x 50 €/σηµείο x 1,203 = 15.037,50 € 

Σύνολο:              15.037,50 € 

 

8.4 Άρθρο ΤΟΠ.5 : Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων 

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόµητες εκτάσεις / περιοχές, τη δηµιουργία ψηφιακού 
µοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου των 
οποίων είναι αναγκαία η εγκατάσταση (τριγωνισµοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / 
πολυγωνοµετρία, χωροστάθµηση), των τοπογραφικών διαγραµµάτων και όλων των στοιχείων 
µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα 
(συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων: τριγωνισµού, ζευγών οριζοντιογραφικού ελέγχου, 
πολυγωνοµετρίας και χωροστάθµησης), ανάλογα µε την κλίµακα και τη µορφολογία εδάφους, οι 
τιµές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέµµα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος 
τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου):  

Α/Α 
Μορφολογία εδάφους 
(εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιµή αµοιβής (ευρώ / στρέµµα) για κλίµακα: 

1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1 Κλίση εδάφους 0-10% 77 30 16 8 3 

2 Κλίση εδάφους 10-40% 93 40 19 10 4 

3 Κλίση εδάφους > 40% 145 55 28 15 5 

2. Σε πολύ καλυµµένα από φύτευση, όπως και σε καλυµµένα από ύδατα εδάφη, η τιµή 
προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιµής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 - 10%. 
3. Σε εξόχως δασωµένα εδάφη, η τιµή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιµής κατηγορίας 
εδάφους κλίσης 0 -10%. 
4. Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιµές ισχύουν για ζώνη συµβατικού πλάτους 
που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
  

Α/Α 
Κατηγορία εδάφους από 
πλευράς φυτοκάλυψης 

Συµβατικό πλάτος σε µέτρα για κλίµακα: 

1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1 Έδαφος σύνηθες 80 150 200 300 500 
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2 Έδαφος δασωµένο 40 75 100 150 250 

Για αποτύπωση ζώνης µικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% 
µείωσης του συµβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αµοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαµβάνεται αυτή 
που προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συµβατικού πλάτους. 
5. Αδόµητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σηµεία που περιγράφουν κατασκευές δεν 
υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέµµατα. Όταν ο αριθµός των παραπάνω σηµείων υπερβαίνει τα 20 
σηµεία ανά 10 στρέµµατα, τότε οι τιµές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 
 
Με εφαρµογή των ανωτέρω προκύπτει: 
 

ΤΟΠ 5.1.1: Ταχυµετρική αποτύπωση (κατηγορία κλίσης 0-10%) σε κλίµακα 1:500 : 

     700,00 στρ. x 30,00 €/στρ. x 1,203 = 25.263,00€ 

ΤΟΠ 5.1.4: Προσαύξηση ζώνης (ζώνη που λαµβάνεται 37,50m αντί 150m): 

     700,00 στρ. x 75%*30 €/στρ. x 1,203 =  18.947,25 

Σύνολο:          44.210,25€ 

 

 

Συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή τοπογραφικής µελέτης: 

Περιγραφή Αµοιβή  

Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγωνισµοί 8.090,18 € 

Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνοµετρίες 15.037,50 € 

Άρθρο ΤΟΠ.5 : Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων 44.210,25€ 

Τελική Αµοιβή Τοπογραφικής Μελέτης (ένα στάδιο) 67.337,93€ 
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9 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤ. 21) (ΑΡΘΡΟ ΓΜΕ 1.3) 

9.1 Άρθρο ΓΕΝ.4: Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο 
απασχόλησης 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου 
επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του 
παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 

α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

 
2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 
εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση 
πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε ελάχιστη αµοιβή όχι 
µικρότερη των 150*τκ. 
Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και 
ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 
 
3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών. 
 
4. H προεκτιµώµενη αµοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών µηχανικού ή άλλου  
επιστήµονα, εγνωσµένου κύρους και µε αποδεδειγµένα εξειδικευµένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε 
µεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων µπορεί να εκτιµηθεί έως το 
διπλάσιο των προεκτιµώµενων αµοιβών που ορίζονται στη παράγραφο 1,  πάντα ανάλογα του 
χρόνου της αποδεδειγµένης εµπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισµένης διάρκειας. 
Ως τέτοιες εξειδικευµένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εµπειρία σε γραµµές και σταθµούς 
µετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δοµηµένες περιοχές, γέφυρες µε προβλήµατα 
θεµελίωσης, ή γέφυρες ειδικής µορφής όπως κρεµαστές, καλωδιωτές, προβολοδοµήσεις, µε 
προώθηση, ειδικά λιµενικά έργα µε προβλήµατα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, µεγάλα ή µε ειδικά 
προβλήµατα θεµελίωσης φράγµατα,  διάδροµοι, τροχόδροµοι ή δάπεδα στάθµευσης αερολιµένων 
θεµελιούµενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδοµικά έργα µε ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις 
όπως διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, µνηµεία κλπ. 
Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχοµένων υπηρεσιών των προεκτιµώµενων αµοιβών της 
παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων (Τµ. Μελετών) της Γ.Γ.Υ. 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

Προσωπικό - Ειδικότητα Ηµέρες Τιµή ∆απάνη 

Παροχή υπηρεσιών επιστήµονα γεωτεχνικών µελετών για 
προγραµµατισµός, επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών 
ερευνών (21) 

15 360,90 5.413,50 € 
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10 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤ. 20) 

10.1 Άρθρο ΓΛΕ.41.4: Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση υφιστάµενων 
υδρογεωλογικών µελετών 

Στην περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη µαθηµατικής προσοµοίωσης υπογείου υδροφορέα, 
χωρίς ταυτόχρονη σύνταξη υδρογεωλογικής µελέτης, η προεκτιµώµενη αµοιβή για την συλλογή, την 
επεξεργασία και την αξιολόγηση των στοιχείων των πλέον πρόσφατων υδρογεωλογικών µελετών, οι 
οποίες δίνουν στοιχεία για την λειτουργία του υδρογεωλογικού συστήµατος στην περιοχή 
εφαρµογής της µαθηµατικής προσοµοίωσης του υπόγειου υδροφορέα, προκύπτει από τον τύπο: 
 
Κ=20%*Α 
 
όπου: 
 
· Α η συνολική αµοιβή για την σύνταξη των τευχών των πλέον πρόσφατων υδρογεωλογικών 
µελετών που αξιολογήθηκαν και για τις οποίες συντάσσεται σχετική έκθεση. 
 
Κατ’ εκτίµηση Κ= 50.000,00 € 
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11 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

11.1 Συγκεντρωτικός πίνακας προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  

Α(€) 
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 

(€) 
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 

ΑΤ.1 - ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατ. 13)    

1.1: Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών έργων (Υ∆Ρ 7.2) 296.936,62 103.927,82 252.396,13 

1.2: Αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης (ΓΕΝ.7) 17.816,20  17.816,20 
1.3: Αµοιβή σύνταξης µελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ (ΓΕΝ.6) 3.946,41  3.946,41 

ΣΥΝΟΛΟ € 318.699,23 103.927,82 274.158,74 

ΑΤ.2 - H/M ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ. 9)    

2.1: Η-Μ µελέτες (ΓΕΝ 4Β) 13.714,20  13.714,20 

2.2: Αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης (ΓΕΝ.7) 822,85  822,85 

2.3: Αµοιβή σύνταξης µελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ (ΓΕΝ.6) 164,43  164,43 

ΣΥΝΟΛΟ € 14.701,48  14.701,48 

ΑΤ.3 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ. 27)    

3.1: Λιµενικά και υδραυλικά έργα (ΠΕΡ.5) 30.928,92  24.743,14 

ΣΥΝΟΛΟ € 30.928,92  24.743,14 

ΑΤ.4 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Κατ. 16)    

4.1: Τριγωνισµοί (ΤΟΠ.2) 8.090,18 €  8.090,18 € 

4.2: Πολυγωνοµετρίες (ΤΟΠ.3) 15.037,50 €  15.037,50 € 

4.3: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων (ΤΟΠ.5) 44.210,25€  44.210,25€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 67.337,93€  67.337,93€ 

ΑΤ.5 – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (Κατ. 21)    

5.1 :Προγραµµατισµός, επίβλεψη και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών  
(ΓΕΝ 4) 

5.413,50  5.413,50 

ΣΥΝΟΛΟ € 5.413,50  5.413,50 

ΑΤ.6 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ  
Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ (Κατ. 20) 

   

6.1 : Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση  
υφιστάµενων υδρογεωλογικών µελετών (ΓΛΕ.41.4) 

50.000,00  50.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 50.000,00  50.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ €   436.354,79 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   65.453,22 

ΣΥΝΟΛΟ Ι   501.808,01 

ΦΠΑ  24%   120.433,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ €   622.241,93 
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11.2 Καλούµενες τάξεις πτυχίων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΑ∆ΙΩΝ (Α) € 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΑΤ.1 - ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατ. 13) 318.699,23 € Γ και άνω 

ΑΤ.2 - H/M ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ. 9) 14.701,48 € Β και άνω 

ΑΤ.3 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ. 27) 30.928,92 € Α και άνω 

ΑΤ.4 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Κατ. 16) 67.337,93 € Β και άνω 

ΑΤ.5 - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ (Κατ. 21) 5.413,50€ Α και άνω 

ΑΤ.6 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ. (Κατ. 20) 50.000,00€ Β και άνω 

 

Σχηµατάρι, Σεπτέµβριος 2017 

   

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

Ανέστης Τσιώνης ∆έσποινα Καραµουζά ∆ηµήτριος Γκίκας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθµό 501/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Τανάγρας 
 

 


